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تجھیز السطح: 

التطبیق: 
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مونة ذات اساس اسمنتى خاص معالج عدیم االنكماش، غیر قابل للتسییل ألعمال الترمیم 

.

مونھ ذات اساس اسمنتى یحتوى على كالسیوم 
سلفوالومنیات واالسمنت البورتالندى العادى 

والركام المتدرج النظیف واضافات خاصھ تخلط 
بالمیاه النظیفھ النتاج مونھ ترمیم عدیمھ االنكماش 

سریعھ الشك ذات اجھادات میكانیكیھ متمیزه وسھلھ 
التشغیل و عازلة للرشح و تسرب المیاه 

ترمیم الخرسانھ والمبانى. 
الخرسانیھ. األرضیات

تثبیت البالط والطوب. 
البیاض والتسویھ.

•

كافھ االسطح الخرسانیھ او المبانى یجب ان 
تكون نظیفھ تماما خالیھ تماما من الشحوم 
والزیوت واالتربھ والحبیبات المنفصلھ .

یجب ترطیب السطح جیدا بالمیاه دون وجود 
میاه راكده یدھن وجھ تحضیرى رابط قبل 
 VC الترمیم مباشره من نوعیھ ( كیم سیل

اوكیم التكـسSBR  ) لزیاده االلتصاق 
والترابط .

•

•

یضاف 2.9 لتر من المیاه النظیفھ للشكاره 
تدریجیا داخل عبوه الخلط.

یتم التقلیب میكانیكیا او یدویا للحصول على 
خلیط متجانس .

الخلط: 

•

•

بالید او بالبروه . تستخدم المونة
تستخدم المونھ فى اعمال الترمیم على طبقات 

متتالیـھ او تتـرك الطبقـھ للجفـاف االبتـدائى لمـده 
سـاعھ قبل عمل الطبقھ الثانیھ. (2-1)

یتم الترطیب بالمیاه لمده 72 ساعھ لتمام 
الجفاف . 

•

•
•

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

:

العبوات: یي
شكایر 25 كجم .

معدل اإلستھالك 
 20 كجم/م2/ 10 مم سمك. 

المواصفات الفن�ة

فترة الجفاف األبتدائى
الكثافة

عند 1520 دقیقة

% لالنكماش

مقاومة اإلنضغاط

2.2 جم/سم3 
ºم 

42 نیوتن/مم2
48 نیوتن/مم2

30 نیوتن/مم2  بعد1 یوم 

فترة الجفاف النھائى             35 دقیقة عند 20ºم 

º10-6 مX8 /معامل التمدد الحراري 

بعد28 یوم 
بعد 7 یوم

الرطبة

% 0.026 (28یوم)

BS EN-196-1,12617-4 طبقاً للمواصفات العالمیة

 

عدیمة االنكماش
سریعة الشك

قوة االتصاق فائقة و عازلة للرطوبة والمیاه
مقاومة لظاھرة الكربنة و الكلوریدات

خالیة من الكلوریدات
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تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

 •

 •

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•

صفحة (2-2)

معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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